
Huis- en Gedragsregels 
Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij recreatiebedrijf te kunnen handhaven. 

Bij betreding van Stichting Kicks pand gaat u akkoord met onze huis- en gedragsregels: 
ALGEMEEN 

- Volg de aanwijzingen van het personeel op. 

- Eigen consumpties zijn niet toegestaan. 

- Glaswerk moet binnen blijven. 

- Eigendommen van Stichting Kicks en Kicks Ridderkerk mogen 
niet worden meegenomen. 

- Geen overlast voor de buren. 

- Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik  
Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. 

- Misbruik van het ontruimingsalarm / brandmeldsysteem is niet 
toegestaan. Bij misbruik volgt een schadevergoeding van 
minimaal €250,-. 

- Het is niet toegestaan zonder toestemming promotiemateriaal te 
verspreiden in en om het gebouw. 

- Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. 

- Er is camera toezicht: als u Stichting Kicks bezoekt, stemt u 
ermee in dat er video-opnamen van uw gemaakt kunnen worden, 
welke bij ongeregeldheden of ongevallen aan derden kunnen 
worden getoond.  

- Bij calamiteiten dient u in het belang van de veiligheid te allen tijde 
aanwijzingen / instructies van het personeel op te volgen. 

- Deelnemers aan de lessen: volg de regels zoals vermeld op het 
inschrijfformulier en gegeven door de docenten. 

 
HOUDING 

- Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn 
verboden en zullen bij de politie worden gemeld. 

- Geen ongewenste intimiteiten en/of aanstootgevend gedrag. 

- Geen hinderlijk gedrag, agressie, discriminatie en/of racisme. 

- Kleed u correct. 

TOEGANG 

- Toegangscontrole met legitimatie mogelijk. 

- Er kan/mag gefouilleerd worden; bij weigering hiervan wordt u de toegang ontzegd 

- Geen wapens, messen en/of drugs toegestaan. Bij constatering hiervan wordt de politie 
gewaarschuwd. 

- Toegang kan geweigerd worden aan aangeschoten of dronken bezoekers. 

- (Huis)dieren niet toegestaan, m.u.v. (blinden)geleidehonden. 
 
ALCOHOL- en ROOKBELEID 

- Roken is niet toegestaan. Bij overtreding hiervan verhaalt Stichting Kicks een eventuele boete 
op de overtreder. 

- Stichting Kicks schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die 
alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18jaar die alcohol 
nuttigen, kan de toegang worden ontzegd. 

- Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan dronken bezoekers. 

- Bij het bestellen van alcohol door bezoekers van 18 tot 25 jaar is het tonen van een geldig 
legitimatie verplicht. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 

- Bij beschadiging(en) aan onze eigendommen, worden de kosten van reparatie of vernieuwing 
verhaalt op de veroorzaker(s). 

- Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de bar. 

- Betreden is op eigen risico u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, schade, diefstal, ontvreemding aan/van 
eigendommen van bezoekers. 

- Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico. 

- Sporten geschied geheel op eigen risico. 
 

- Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang worden ontzegd (zelfs voor langere tijd). 

- Bij twijfel of onvolledigheid van de huisregels, beslist de directie. 

- Vragen, klachten, tips en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: stichtingkicks@gmail.com. 


